MISIOWE LEKTURY
Julia Boehme „Trzyminutowe opowiadania o misiach”
Michael Bond – seria o Misiu Paddingtonie
Joanna Chmielewska „Pafnucy: opowieści o dobrym niedźwiedziu”
Honorata Chróścielewska „Pożegnanie z misiem”
”Cyrkowe sztuczki Gumisiów”
Disney „Mój brat niedźwiedź”
Czesław Janczarski – seria o Misiu Uszatku
Janosch „Ach, jak cudowna jest Panama”
Rudyard Kipling „Księga dżungli”
Gosta Knutsson „Nalle, wesoły niedźwiadek”
Aleksander Alan Milne „Kubuś Puchatek”;
„Chatka Puchatka”
Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska”
Ewa Szelburg-Zarembina „Przygoda Misia”
Anna Szymanowska „Przygody misia Guziczka”
Bogusław Zeman „Opowieści misia Tulisia: bajki dla chorusków i nie tylko…”
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WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK/LISTOPAD
WAŻNE WYDARZENIA:
30.09 – DZIEŃ CHŁOPAKA
14.10 – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
1.11 – DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
11.11 – ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
25.11- ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA
30.11 – ANDRZEJKI

DZIEŃ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
przypada 1 listopada.
Jest to uroczystość ku czci wszystkich
zmarłych, Świętych w niebie.
Wielu ludzi przychodzi w tym dniu na
cmentarze, aby zapalić znicze na grobach
swoich bliskich i pomodlić się za ich dusze.
Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi
się głównie z czci oddawanej męczennikom, którzy powierzali swoje
życie Chrystusowi. W 837 r. papież Grzegorz IV rozporządził, aby
1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale
wszystkich Świętych Kościoła katolickiego.

Takie ciche, ciche święto,
rozjarzone świeczkami,
dzień, w którym serce pozdrawia,
pamięta Tych,
co rozstali się z nami.

25 LISTOPADA
ŚWIĘTO PLUSZOWEGO
MISIA
Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny miś!

„Dzieci lubią misie,
misie lubią dzieci..”
Tak śpiewa na dobranoc Miś Uszatek, który odznacza się klapniętym uszkiem,
schludnym ubrankiem, brązowym futerkiem, nienagannym zachowaniem i zawsze
pogodną mordką.
Miś Uszatek narodził się 6 marca 1957 roku. Trochę nietypowo, bo z dwóch
ojców – pisarza Czesława Janczarskiego i ilustratora Zbigniewa Rychlickiego.
Początkowo Miś Uszatek gościł głównie w pisemku dla dzieci "Miś", którego był
patronem, później stał się bohaterem licznych książek, tłumaczonych również na
obce języki. Na Uszatku wychowało się kilka pokoleń młodych Polaków. Jednak
prawdziwa eksplozja jego popularności nastąpiła od 1975 roku, kiedy to
rozpoczęto produkcję lalkowego serialu z Uszatkiem w roli głównej. Dzięki temu
stał się najpopularniejszym Misiem w Polsce! Dorobił się 104 odcinków i kilku
filmów krótkometrażowych.

Miś, który chciał śpiewać
Postać Colargola stworzyła w 1950 roku
francuska pisarka Olga Pouchine dla swojego
synka. Wydała o nim książeczki, nagrywała
słuchowiska. W Polsce powstał film kukiełkowy
(53 odcinki) o przygodach misia Colargola.
Colargol to brązowy mały miś, który wraz
z rodziną mieszka w lesie. Lubi chodzić do szkoły,
ale często się spóźnia. Odkąd zobaczył musical
marzy, by zostać śpiewakiem, jednak nie ma
odpowiedniego głosu...
Opowieść o Colargolu to wspaniała historia
podążania za swoimi marzeniami i wielkiej mocy
przyjaźni.

Powróżyć, powróżyć…?
Zbliża się klasówka z języka polskiego, a Ty chcesz dostać z niej
dobrą ocenę:
a) Czytasz horoskop. Jeśli gwiazdy Ci sprzyjają, to wierzysz, że
wszystko pójdzie dobrze.
b) Na samą myśl o tym wpadasz w histerię.
c) Przygotowujesz się solidnie przez cały tydzień i zabierasz na
klasówkę swój szczęśliwy breloczek.
2. Podczas szkolnych występów ogromny stres spowodował, że
Twoja kwestia „wyleciała” Ci z głowy:
a) Myślisz – „To już koniec!” – i czym prędzej znikasz ze sceny.
b) Rzucasz błagalne spojrzenie swojej nauczycielce, licząc na podpowiedź.
c) Zaczynasz improwizować.
3. Twoja przyjaciółka rozpacza, bo spotkała ją wielka przykrość:
a) Pocieszasz ją jak umiesz najlepiej.
b) Rozpaczasz razem z nią.
c) Używasz wszystkich swoich mocy, by odwrócić jej uwagę od problemu i zająć ją czymś
nowym.
4. Bierzesz udział w castingu do filmu. Widząc otaczający Cię tłum, myślisz:
a) I tak będę najlepsza!
b) Raczej nie mam szans na tę rolę.
c) Dam z siebie wszystko, żeby wypaść jak najlepiej!
5. Chcesz przekłuć sobie uszy, ale Twoi rodzice są temu przeciwni:
a) Mówisz im, że wszystkie Twoje koleżanki mają przekłute uszy i nie możesz być gorsza.
b) Poprosisz babcię, żeby wstawiła się za Ciebie.
c) Najpierw poprawiasz wszystkie oceny i starasz się wywiązywać z obowiązków
domowych, a potem używasz wszystkich swych czarownych sztuczek, żeby ich jakoś
przekonać.
6. Jedna z Twoich koleżanek wciąż Ci docina i wyśmiewa się z Ciebie:
a) Nie odpuszczasz, również wyśmiewasz się z niej.
b) Starasz się jej unikać, by nie być tematem do kolejnych drwin.
c) Mówisz głośno, co myślisz na jej temat.
7. Po kłótni ze swoim przyjacielem źle się czujesz:
a) Starasz się o tym nie myśleć.
b) Chowasz się w pokoju i cierpisz w samotności.
c) Główkujesz, jakich sposobów użyć, by załagodzić konflikt.
8. Jakiego sposobu użyjesz, żeby oczarować chłopaka/dziewczynę?
a) Powiesz mu/jej, że Ci się podoba.
b) Będziesz traktować go/ją wyjątkowo uprzejmie.
c) Zrobisz mu/jej na urodziny jakąś niespodziankę.
1.

Najwięcej odpowiedzi a:
Twoje czary działają czasem w odwrotną stronę. Sztukę magii trzeba po prostu opanować. Żeby się nią
posługiwać, nie wystarczy sama pewność siebie i wiara w gwiazdy. Trzeba przede wszystkim popracować nad
sobą. Magia działa tylko wówczas, gdy potrafisz sam (-a) się zmobilizować.
Najwięcej odpowiedzi b:
Czarowne moce, które posiadasz, są w uśpieniu. Brak wiary w siebie, nadmierny strach i histeria nie pozwalają
im się obudzić. Nawet nie wiesz, ile możesz zdziałać, jeśli nie będziesz tłumił (-ła) w sobie swoich
wewnętrznych mocy. Myśl pozytywnie i pracuj, a zobaczysz, że zdziałasz cuda!
Najwięcej odpowiedzi c:
Można u Ciebie pobierać lekcje czarowania! Ale – na szczęście – nie poprzestajesz na magicznych sztuczkach.
Dopinasz wszystko na ostatni guzik, a potem (na wszelki wypadek) ściskasz w dłoni szczęśliwy amulet. Świetnie
radzisz sobie bez czarów, bo dajesz z siebie wszystko, ale magia dodaje Ci pewności siebie i… uroku.

Wieczór z duchami, czyli o tradycjach Halloween
Święto, które przybyło do nas z Ameryki, wbrew pozorom nie pochodzi
stamtąd.
Ten
zwyczaj,
obchodzony
31
października,
czyli w Wigilię Wszystkich Świętych, sięga dawnej tradycji Celtów,
zamieszkujących na długo przed początkiem naszej ery dzisiejsze tereny Anglii,
Irlandii, Szkocji, Walii i płn. Francji. A dokładniej - pochodzi z ceremonii
celtyckich kapłanów, zwanych druidami, którzy sprawowali w pogańskiej
Szkocji funkcje sędziów, lekarzy i magów.
Celtowie wierzyli, że w ostatnim dniu roku - 31 października (wg ich
kalendarza), duchy zmarłych odwiedzają ziemię. Duchy tych, co odeszli,
przybywały wówczas do swych ziemskich domów w poszukiwaniu
ciepłego schronienia.
Tego dnia odbywał się też główny sabat czarownic, które zlatywały się na miotłach w towarzystwie
czarnych kotów.
Wieczorami na wzgórzach palono więc ogniska, aby odstraszyć złe moce, a zmarłym wskazać drogę
do domów. Aby odegnać złe duchy, wkładano maski odstraszające, hałasowano, zapalano światła
(zabierano światło złym duchom), żeby nie mogły się ogrzać i wracały, skąd przyszły. Ubierano się
nawet w skóry zwierzęce, żeby chronić się przed złym losem.
Nazwa Halloween pochodzi od wyrażenia "All Hallows' Eve", co oznacza Wigilię Wszystkich
Świętych, kiedy to ludzie modlili się za zmarłych przed dniem Wszystkich Świętych 1 listopada.
Kultywowane powszechnie w średniowieczu praktyki Halloween nazywano Nocą Czarów. Warto
też w tym miejscu dodać, że ponad 2 tys. lat temu 31 października był dniem, w którym świętowano
potrójnie: żegnano lato, witano zimę i obchodzono święto zmarłych.
Halloween ma na świecie wiele tradycji. W Irlandii za czasów pogańskich ludzie przebrani
w kolorowe kostiumy odprowadzali duchy do granic miasta. Niezamożni proponowali bogatym
interes, który polegał na tym, że mieli odprawiać modły za dusze zmarłych w zamian za chleb.
W Anglii chodzący od domu do domu żebracy, później przebierańcy, za otrzymane datki wstawiali
się za zmarłe dusze u wyższej zwierzchności.
Do dziś australijskie dzieciaki odwiedzają domostwa z zawołaniem: "trick or treat" (figiel lub
poczęstunek), w zależności od rozwoju sytuacji, dziękując gospodarzom lub czyniąc im rozmaite
psoty.
W drugiej połowie XIX wieku tradycja przywędrowała wraz
z irlandzkimi emigrantami do Ameryki i tam święto zmieniło
nazwę na Halloween.

Rymowanki – wyliczanki i inne sposoby
na zapamiętanie szkolnych wiadomości

Sposób na zapamiętywanie przypadków w języku polskim:
Mianownik - Mama
Dopełniacz - Dała
Celownik - Celince
Biernik - Bańkę
Narzędnik - Na
Miejscownik - Mleko
Wołacz - O!
„U” czy „ó”?
Makówka, dachówka – przez ó pisz te słówka.
Wyjątek: zasuwka.
Kto kreskuje -uje,
Otrzymuje dwóje.
Stara rymowanka, przekazywana od kilku pokoleń, ułatwiająca zapamiętanie
kolejności liter w alfabecie:
Adam Babie Cebulę Daje
Ewa Figę Gryzie
Hanka I Janka Kapuściane Liście Łamią
Mama Nóż Oknem Podaje
Rasio Stasio Tatko Uciekł Wszyscy Zapłakani
Wiersz na zapamiętanie spółgłosek, po których piszemy "rz": pierwsze litery wyrazów
stanowią spółgłoski, po których należy pisać "rz".
Babcia dała Gosi piękne bratki,
bo jej wnuczka chciała takie kwiatki.

ANDRZEJ - (męski,
mężny), imię pochodzenia
greckiego. W Polsce
używane od XII wieku
w formie Andrzej, Jędrzej,
Ondrzej, Andrasz, Ondrasz,
Andraszek, Ondraszek,
Andresz.

Święty Andrzej uważany jest za
patrona panien, które chcą wyjść za
mąż.
Wigilia
jego
imienin,
przypadająca na 29 listopada, to
tradycyjny wieczór wróżb.
Dziewczęta spotykają się w swoim
gronie, by za pomocą wróżb choć
trochę odgadnąć przyszłość. Przede
wszystkim jednak, by dowiedzieć się,
kiedy wyjdą za mąż i kim będzie ich
wybranek.

Katarzynki
Podobne święto obchodzą chłopcy
w wigilię świętej Katarzyny, 24 listopada.
To stary polski zwyczaj ludowy.
Dziś jest już prawie zapomniany.
(czysty, bez skazy, prawy),
W przeddzień imienin świętej Katarzyny
imię żeńskie pochodzenia
24 listopada, chłopcy urządzali sobie
greckiego.
wieczór wróżb. Byli przekonani, że za
pomocą najróżniejszych sztuczek
dowiedzą się, która dziewczyna o nich myśli,
jakie imię będzie nosić przyszła żona.

KATARZYNA -

Noc Andrzeja świętego
przywiedzie mi narzeczonego

Kiedy na Andrzeja
poleje, poprószy, cały
rok nie w porę, rolę
moczy, suszy.

Święta Katarzyna klucze
pogubiła, święty Jędrzej
znalazł, zamknął skrzypki
zaraz (tzn. koniec śpiewów,
tańców i zabaw).

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Uśmiechnięci, pełni energii i zapału do pracy powitaliśmy
nowy rok szkolny 2015/2016. Uroczystość poprzedziła msza
święta w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego.
Następnie, w sali gimnastycznej pan dyrektor – Mariusz
Szczerbiński serdecznie powitał uczniów, rodziców i grono pedagogiczne. Pan dyrektor
życzył wszystkim powodzenia i wytrwałości w realizowaniu swoich celów. Po części
oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami. Miło było zobaczyć znajome twarze
i wymienić się wrażeniami z wakacji.
Rok szkolny 2015/2016 został ogłoszony Rokiem Otwartej Szkoły- szkoły otwartej na
kulturę, sztukę, sport i środowiska lokalne.
MAGICZNA PODRÓŻ Z DOROTKĄ
29 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły mieli okazję obejrzeć musical
„Przygody Dorotki w krainie OZ”. W widowisku wzięło udział ponad 40.
aktorów, wokalistów i tancerzy Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja
Pawłowskiego.
Przedstawienie - oprócz wartości wychowawczych - miało przede wszystkim
walory inscenizacyjne – oryginalne kostiumy, bogate efekty świetlne,
dynamiczną ścieżkę dźwiękową i ciekawą choreografię.
Tytułowa Dorotka przenosi się do magicznego Baśniolandu, gdzie spotyka przyjaciół –
Stracha na wróble bez rozumu, Drwala bez serca oraz tchórzliwego Lwa. Aby wrócić do
domu, musi dotrzeć do Szmaragdowego Grodu, w którym mieszka Wielki Czarnoksiężnik
OZ. Dziewczynka odkrywa ważne prawdy życiowe i w końcu uświadamia sobie, że "nie
ma to jak w domu".
Spektakl za sprawą dobrej gry aktorskiej podbił serca widzów z naszej szkoły.
Niezapomniane wrażenia zostaną z nami na długo.
ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
9 października 2015 r. odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klas pierwszych. Dzieci z klasy Ia, Ib i Ic
zaprezentowały
się
w
krótkim
programie
artystycznym, na który złożyły się wiersze i piosenki.
Przybyli goście mogli zobaczyć prezentację ukazującą
pierwszoklasistów podczas pierwszego miesiąca nauki. Najmłodsi uczniowie wspólnie
wykonali piosenkę, której refren przyświecał całej uroczystości: „Uczniem być, to ważna
sprawa i otwierać wiedzy drzwi. Uczyć się, by świat poznawać, ślubujemy dziś.”
Po ślubowaniu na sztandar szkoły pierwszoklasiści zostali pasowaniu przez dyrektora
szkoły Mariusza Szczerbińskiego na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Bolesława Chrobrego. Uczestnicząca w uroczystości przewodnicząca Rady Miasta Irena
Renduda-Dudek pogratulowała pierwszoklasistom występu i życzyła sukcesów w nauce.
Miłym akcentem było wręczenie najmłodszym uczniom upominków przez dyrektora
szkoły Mariusza Szczerbińskiego i wicedyrektor Jolantę Dziedzic.

KĄCIK CZYTELNICZY
FRAGMENTY KSIĄŻKI „MIKOŁAJEK” SEMPĖ I GOŚCINNY

ALCESTA WYLALI ZE SZKOŁY
W szkole zdarzyło się coś strasznego: wylali Alcesta. Stało się to przed
południem, na drugiej pauzie. Bawiliśmy się wszyscy w „myśliwego”;
wiecie, jak to się gra: ten, kto ma piłkę, jest myśliwym, stara się trafić piłką w drugiego - trafiony
beczy i zostaje myśliwym. To jest bardzo fajne. Nie grali tylko: Gotfryd, który był nieobecny,
Ananiasz, który zawsze powtarza sobie lekcje na pauzach, i Alcest, który zajadał swoją ostatnią
przedpołudniową kanapkę. Alcest zawsze zostawia największą kanapkę - bułkę z dżemem - na drugą
pauzę, bo druga pauza jest trochę dłuższa niż inne. Myśliwym był Euzebiusz, co nie zdarza się
często: ponieważ jest bardzo silny, wszyscy uważają, żeby nie trafić w niego piłką, bo kiedy on
poluje, wali okropnie mocno. Właśnie Euzebiusz wycelował w Kleofasa. Kleofas rzucił się na
ziemię i rękami zasłonił głowę; piłka przeleciała nad nim i pac! - uderzyła w plecy Alcesta, który
upuścił swoją bułkę na ziemię - upadła na tę stronę posmarowaną dżemem. Alcestowi to się nie
podobało; zrobił się czerwony i zaczął krzyczeć; wtedy Rosół - nasz wychowawca - przybiegł, żeby
zobaczyć, co się stało, ale nie spostrzegł bułki, nadepnął na nią i o mało nie upadł. Rosół był
zdziwiony, cały but miał oblepiony dżemem. A Alcest... to było straszne! Zaczął wymachiwać
rękami i krzyknął: - Nie może pan uważać, gdzie pan stawia nogi! Ślepy pan czy co?! Był wściekły,
że nie wiem, ten Alcest; bo musicie wiedzieć, że z jego śniadaniami nie ma żartów, szczególnie
z tymi kanapkami z drugiej pauzy. Rosół też był niezadowolony. - Spójrz mi w oczy - nakazał
Alcestowi. - Coś powiedział? - Powiedziałem, że nie ma pan prawa chodzić po moich kanapkach! krzyknął Alcest. Wtedy Rosół wziął Alcesta za ramię i wyprowadził z podwórza. Kiedy Rosół szedł,
słychać było płask, płask, przez ten dżem, co miał na bucie. A potem pan Mouchabiere zadzwonił na
koniec pauzy. Pan Mouchabiere to jest nasz nowy wychowawca, nie mieliśmy dotąd czasu
wymyślić dla niego jakiegoś śmiesznego przezwiska. Weszliśmy do klasy, a Alcesta ciągle jeszcze
nie było. Nasza pani była zdziwiona. - A gdzie jest Alcest? - zapytała.
Właśnie chcieliśmy jej wszyscy odpowiedzieć, kiedy drzwi się otworzyły i wszedł dyrektor
z Alcestem i Rosołem. - Wstać! - powiedziała pani. - Siadać! - powiedział dyrektor. Dyrektor nie
miał zadowolonej miny; Rosół też nie, a gruby Alcest był zalany łzami i pociągał nosem. - Moje
dzieci - powiedział dyrektor - wasz kolega zachował się niezwykle ordynarnie w stosunku do Ros...
do pana Dubon. Nie mogę znaleźć wytłumaczenia dla tego braku szacunku wobec zwierzchnika
i osoby starszej. W związku z tym wasz kolega zostaje wydalony. Nie pomyślał on, och! na pewno
nie pomyślał, o ogromnym bólu, jaki sprawi swoim rodzicom. A jeśli w przyszłości nie poprawi się
- skończy w więzieniu. Niech to posłuży za przykład dla was wszystkich!
I dyrektor kazał Alcestowi zabrać swoje rzeczy. Alcest zrobił to z bekiem, a potem wyszedł razem
z dyrektorem i Rosołem. Było nam strasznie smutno. Pani też. - Spróbuję coś zrobić - przyrzekła
nam. Jednak nasza pani potrafi być bardzo fajna! Kiedy wyszliśmy ze szkoły, zobaczyliśmy Alcesta;
czekał na rogu ulicy i jadł bułeczkę nadziewaną czekoladą. Miał bardzo smutną minę, kiedyśmy się
do niego zbliżyli. - Nie poszedłeś jeszcze do domu? - zapytałem go. - A nie - odpowiedział Alcest. Ale muszę iść, bo zaraz będzie obiad. Założę się, że jak powiem o tym tacie i mamie, nie dadzą mi
deseru. Och, co za dzień, jak Boga kocham... I Alcest poszedł powłócząc nogami i żując wolno
swoją bułkę. Miało się prawie wrażenie, że się zmuszał do jedzenia. Biedny Alcest, bardzo go
żałowaliśmy. A potem, po południu, zobaczyliśmy mamę Alcesta. Przyszła do szkoły, minę miała
niezadowoloną i trzymała Alcesta za rękę. Weszli do gabinetu dyrektora. Rosół też. Trochę później
byliśmy już w klasie - wszedł dyrektor z Alcestem, a Alcest uśmiechał się od ucha do ucha. - Wstać!
- powiedziała pani. - Siadać! - powiedział dyrektor. I dyrektor wytłumaczył nam, że postanowił dać

Alcestowi jeszcze jedną szansę. Powiedział, że robi to ze względu na rodziców naszego kolegi, bo
się zasmucili, że ich dziecko może skończyć w więzieniu.
- Wasz kolega przeprosił pana Dubon, który był tak dobry, że dał się przeprosić - powiedział
dyrektor. - Mam nadzieję, że wasz kolega będzie wdzięczny za tę pobłażliwość i że po tej skutecznej
lekcji, która posłuży mu za ostrzeżenie, będzie umiał w przyszłości naprawić dobrym zachowaniem
to ciężkie przewinienie, którego dopuścił się dzisiaj. Czy tak? - No! - odpowiedział Alcest. Dyrektor
spojrzał na niego, otworzył usta, westchnął i wyszedł. Byliśmy okropnie zadowoleni, zaczęliśmy
mówić wszyscy naraz, ale pani uderzyła linijką w stół i powiedziała: - Spokój, proszę! Alcest, wróć
na miejsce i bądź grzeczny. Kleofas, do tablicy! Kiedy zadzwoniono na pauzę, zeszliśmy wszyscy,
oprócz Kleofasa, który został ukarany, jak to dzieje się zawsze, kiedy odpowiada. Na podwórzu
Alcest jadł kanapkę z serem, myśmy go wypytywali, jak to było w gabinecie dyrektora
i wtedy przyszedł Rosół. - No, chłopcy - powiedział - zostawcie kolegę w spokoju; to, co się stało
rano, już minęło. Idźcie się bawić! I wziął Maksencjusza za ramię, a Maksencjusz potrącił Alcesta
i kanapka z serem upadła na ziemię. Wtedy Alcest spojrzał na Rosoła, zrobił się cały czerwony,
zaczął wymachiwać rękami i krzyknął: - To nie do wiary! Znowu pan zaczyna!
Naprawdę, pan jest niepoprawny!

Deser na Halloween
Potrzebne będą:








wafle andruty
owoce
dżem
bita śmietana
masło czekoladowe
połówka orzecha włoskiego
polewa czekoladowa

Na zabawie Halloween nie może zabraknąć przerażającego i pysznego ciasta
z pajęczynką. Wykonanie wcale nie jest strasznie trudne! Wafle-andruty przekładamy
tym, co lubimy najbardziej: bitą śmietaną, owocami, ulubionym dżemem, masłem
czekoladowym lub kremem do tortów. Kolejność dowolna. Na koniec czekamy, aż
waflowy tort zajdzie czekoladową pajęczynką i zadomowi się na nim pająk.
W przypadku naszego ciasta jest to połówka orzecha włoskiego oblana polewą
czekoladową. Pajęczyna i nogi pająka też są z polewy. Dzieło będzie przepyszne,
tylko... kto odważy się zjeść pająka? ;)

Klasa 3b pisze dyktando. Nauczyciel spaceruje po sali. Zatrzymuje się obok Zuzi i mówi:
- Brawo, Zuziu! Zrobiłaś błędy tylko w dwóch zdaniach. Czy mogę Ci już podyktować trzecie?
***

Jasiu, kim jest twój ojciec?
- On jest chory.
- Ale co on robi?
- Kaszle.
***

Piątek w szkole, nauczyciel złości się na małą Elę:
- Już piąty raz w tym tygodniu spóźniasz się na lekcje! Co masz do powiedzenia?
- Proszę pana, w tym tygodniu to już się więcej nie powtórzy!
***

Jasio na głos czyta w klasie wypracowanie:
- Moja mama mię kocha...
- Mnie... - poprawia nauczyciel
- Pana? A, to muszę to powiedzieć tacie.
***

Para wybrała się do Zoo pooglądać zwierzaczki. Nagle ku zdumieniu wszystkich
zwiedzających drzwi od klatki z dzikimi małpami otworzyły się i wataha wściekłych
małp pobiegła w stronę wyjścia. Zwiedzający zaczęli uciekać w popłochu. Wszyscy
oprócz pewnego staruszka.
Gdy sytuacja się opanowała, zdumiona para zapytała dziadka:
- Panie, jak to się stało, że pan się nie przestraszył, tylko spokojnie siedział?
- Łee... przyzwyczajony jestem, przez całe życie byłem kierowcą szkolnego autobusu.

KĄCIK MŁODEGO EKOLOGA

LISTOPAD –

nazwa powstała

od opadających liści

KALENDARIUM Z ŻYCIA ROŚLIN I ZWIERZĄT
Późna jesień niesie dni coraz krótsze, coraz więcej mroku, chłodu
i wilgoci.
Zimne
z

drzew

wiatry,

deszcze,

i krzaków.

śniegi

-

strącają

Przyroda przygotowuje

ostatnie

się do

liście

zimowego

odpoczynku.
Kwiaty przekwitły. Szarość krajobrazu barwią nieco czerwone owoce
jarzębiny, kaliny, róży i głogu.
Powoli do zimy przygotowują się chomiki, myszy polne,
wiewiórki i owady.
Odlatują kolejne gatunki ptaków: dzikie kaczki, dudki, kosy,
żurawie. W listopadzie opuszczają Polskę: czaple, zięby, szpaki.
Zasypiają borsuki, jeże, niedźwiedzie.
Rozejrzyjmy się po naszym najbliższym otoczeniu.
Kochamy przyrodę i dobrze nam jest w jej otoczeniu, dlatego starajmy
się ją szanować, a ona rozkwitnie wszystkimi barwami już za parę
miesięcy, jak przyjdzie do nas w urokach wiosny.

